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Onderwerp

Agendering Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland
Geachte Statenleden,
Tijdens de laatste vergadering van de Statencommissie RWE d.d. 13 januari jl. heeft u kennis
genomen van mijn brief over de ondersteuning van het breed MKB in Zuid-Holland. Met deze brief
heb ik u geïnformeerd over de aanpak die de provincie Zuid-Holland komende periode ontwikkelt
en uitvoert ter ondersteuning van het midden- & kleinbedrijf (MKB). Onderdeel van deze
ondersteuning is het ontwikkelen van zogenaamde ‘MKB-Deals’ en de financiering van deze ‘MKBDeals’ via de nieuw vast te stellen subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland.
De vaststelling van het subsidieplafond voor deze subsidieregeling zal in uw commissie en
Provinciale Staten worden besproken. De agendering van dit onderwerp in uw vergadering is
beoogd voor de procedurevergadering d.d. 17 maart a.s., waarna het onderwerp – normaliter –
geagendeerd wordt voor de daarop volgende overlegvergadering van uw Statencommissie d.d. 14
april a.s. en Provinciale Staten d.d. 19 mei a.s.
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor

Vanwege de huidige economische situatie constateren wij dat de beoogde doelgroep van deze
subsidieregeling – het brede MKB – onder grote druk staat. De voorgenomen ondersteuning vanuit
de provincie is dan ook zeer welkom en noodzakelijk om het MKB adequaat te kunnen
ondersteunen. Snelheid van handelen in onze eigen bestuurlijke en politieke besluitvorming kan
daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Graag wil ik derhalve aan u voorleggen het onderwerp
direct te bespreken in de overlegvergadering d.d. 17 maart a.s. Daarmee kan de besluitvorming
met een maand worden versneld, en de beoordeling van de eerste subsidieaanvragen nog voor
het zomerreces worden afgerond.

auto’s is beperkt.

Graag hoop ik dat u met dit voorstel instemt en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan een
toekomstbestendig bedrijfsleven, een bloeiende economie en maatschappij en een concurrerend
Zuid-Holland.
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Hoogachtend,

dr. W.H. (Willy) de Zoete
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